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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
intézni a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez

„Ön szerint is tudatosan sértette meg a verseny tisztaságát Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom.

Tisztelt Miniszter Úr!

Figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011 . évi CVIII . törvény 28 . § (3) bekezdésében foglaltakra ,
amely szerint „amennyiben a közbeszerzésekért vagy az európai uniós források felhasználásáért
felelős miniszter a közbeszerzési eljárások, szerződések, illetve szerződésmódosítások közbeszerzési-
jogi ellenőrzése során a Tpvt. 11. §-a vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101 . cikke
szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, a Tpvt .
bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint a Gazdasági Versenyhivatalnak megtett jelzé s
során - a minősített adat kivételével - jogosult a Gazdasági Versenyhivatalnak átadni az érintet t
közbeszerzés, szerződés, illetve szerződésmódosítás ellenőrzése révén rendelkezésére álló bármely
adatot.” az bemutatott eset kapcsán várom Tisztelt Miniszter Ur szíves tájékoztatását a lenteb b
megfogalmazott kérdések szerint .

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közbeszerzési Értesít ő legutóbbi (2015/102
szám 2015 .09 .09 .) számában hirdetményt tett közzé a „KEOP-1 .1 .1/C/13-2013-0040 kódszámú
pályázat keretében vegyes hulladék gyűjtési rendszer fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó
gyűjtőjárat informatikai szoftver beszerzése szállítási szerz ődés keretében” c . hirdetmény nélkül i
tárgyalásos eljárásának eredményéről .

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lényegi eleme, hogy annak keretében csak az ajánlattételr e
felhívott gazdálkodó szervezetek tehetnek ajánlatot . (Kbt . 122 . (3) bekezdés)

Ez esetben a nyertes ajánlattev ő az RF-IT Hungary Informatikai, Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátol t
Felelősségű Társaság lett . Nettó 24.600.000.- forintos ajánlata éppen, hogy befért a szóban forg ó
eljárás alkalmazhatóságának feltételéül törvényileg meghatározott 25 millió forintos küszöbérték alá .

Figyelemre méltó azonban a másik két ajánlattev ő (RFAIR Kft . és ALIEN Technology Hungary Kft . )
és a „győztes” ajánlatot adó gazdálkodó szervezetek közötti nyilvánvaló kapcsolat .



Az RFAIR Kft-nek egészen 2014 . április 15-ig tulajdonosa volt bizonyos Fazekas András, aki jelenle g
a győztes RF-IT Hungary Kft-nek ügyvezető tulajdonosa .

Az ALIEN Technology Hungary Korlátolt Felel ősségű Társaságnak pedig maga az RF-IT Hungar y
Kft . volt tulajdonosa 2013 . július 3 . napjáig . Az egyes társaságokban egyéb, tulajdonosi illetőségekke l
bíró magánszemélyek között ugyancsak számos átfedés tapasztalható .

Kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a szóban forgó egyes gazdálkodó szervezetek mögött
lényegében ugyanaz az üzleti kör húzódik meg .

Az ajánlatkérő mégis úgy tartotta helyesnek, hogy a fenti három gazdálkodó szervezetet kéri fe l
ajánlattételre .

Álláspontom szerint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata súlyosan megsértett e
közbeszerzésekr ő l szóló 2011 . évi CVIII . törvény 24 . § (1) bekezdés második fordulatában foglal t
követelményeket, mivel nemhogy nem el őzte meg, hanem maga idézte elő a verseny tisztaságának
sérelmét eredményező helyzet kialakulását .

Kiemelést érdemel az is, hogy az RFAIR Korlátolt Felel ősségű Társaságnak 2014. évben
mindösszesen 3 .499 e Ft árbevétele volt, a korábbi években pedig nulla forint . Ennek alapján elev e
kétséges, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata miért tarthatta alkalmasnak a köze l
25 millió forintos értékű árubeszerzés teljesítésére képes gazdálkodó szervezetnek, hiszen
bizonyossággal elmondható, hogy az RFAIR Korlátolt Felelősségű Társaság korábban soha ilye n
volumen ű megrendelést nem teljesített .

Kérdezem tehát Tisztelt Miniszter Urat, hogy indokoltnak látja-e a szóban forgó projekt soron kívül i
ellenőrzését, különös tekintettel a projekt keretében bonyolított, jelen kérdés tárgyát képez ő
közbeszerzési eljárásra, és ha igen milyen intézkedések meghozatalát tervezi a konkrét ügyben ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2015 . szeptember 11 .

Üdvözlettel:
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